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6. Załącznik nr 1D - Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków i realizację zadań finansowanych z 

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 
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 Uzasadnienie do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na 2023 rok – Wydatki 

Do projektu budżetu na 2023 rok dołączono również: 

Projekt uchwały w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2023 rok 

https://www.bip.powiat.poznan.pl/plik,36896,1-projekt-uchwaly-rady-powiatu-w-poznaniu-w-sprawie-uchwalenia-budzetu-powiatu-poznanskiego-na-rok-2023.pdf
https://www.bip.powiat.poznan.pl/plik,36896,1-projekt-uchwaly-rady-powiatu-w-poznaniu-w-sprawie-uchwalenia-budzetu-powiatu-poznanskiego-na-rok-2023.pdf
https://www.bip.powiat.poznan.pl/plik,36898,2-zalacznik-nr-1-dochody-budzetu-powiatu-poznanskiego.pdf
https://www.bip.powiat.poznan.pl/plik,36899,3-zalacznik-nr-1-a-dochody-biezace.pdf
https://www.bip.powiat.poznan.pl/plik,36900,4-zalacznik-nr-1-b-dochody-majatkowe.pdf
https://www.bip.powiat.poznan.pl/plik,36901,5-zalacznik-nr-1-c-dotacje-celowe-na-realizacje-zadan-wspolnych-realizowanych-w-drodze-umow-i-porozumien-miedzy-jednostkami-samorzadu-terytorialnego.pdf
https://www.bip.powiat.poznan.pl/plik,36901,5-zalacznik-nr-1-c-dotacje-celowe-na-realizacje-zadan-wspolnych-realizowanych-w-drodze-umow-i-porozumien-miedzy-jednostkami-samorzadu-terytorialnego.pdf
https://www.bip.powiat.poznan.pl/plik,36902,6-zalacznik-nr-1-d-dotacje-i-srodki-zewnetrzne-na-finansowanie-wydatkow-i-realizacje-zadan-finansowanych-z-udzialem-srodkow-o-ktorych-mowa-w-art-5-ust-1-pkt-2-i-3-ustawy-o-finansach-publicznych.pdf
https://www.bip.powiat.poznan.pl/plik,36902,6-zalacznik-nr-1-d-dotacje-i-srodki-zewnetrzne-na-finansowanie-wydatkow-i-realizacje-zadan-finansowanych-z-udzialem-srodkow-o-ktorych-mowa-w-art-5-ust-1-pkt-2-i-3-ustawy-o-finansach-publicznych.pdf
https://www.bip.powiat.poznan.pl/plik,36903,7-zalacznik-nr-2-wydatki-budzetu-powiatu-poznanskiego.pdf
https://www.bip.powiat.poznan.pl/plik,36904,8-zalacznik-nr-2-a-wydatki-biezace.pdf
https://www.bip.powiat.poznan.pl/plik,36905,9-zalacznik-nr-2-b-wydatki-majatkowe.pdf
https://www.bip.powiat.poznan.pl/plik,36906,10-zalacznik-nr-2-c-dotacje-majatkowe.pdf
https://www.bip.powiat.poznan.pl/plik,36907,11-zalacznik-nr-2d-wydatki-finansowe-ze-srodkow-rzadowego-funduszu-polski-lad.pdf
https://www.bip.powiat.poznan.pl/plik,36908,12-zalacznik-nr-2e-dochody-i-wydatki-zwiazane-z-funduszem-pomocy.pdf
https://www.bip.powiat.poznan.pl/plik,36909,13-zalacznik-nr-3-wydatki-na-wynagrodzenia-i-skladki-od-nich-naliczane.pdf
https://www.bip.powiat.poznan.pl/plik,36910,14-zalacznik-nr-4-wydatki-na-swiadczenia-na-rzecz-osob-fizycznych.pdf
https://www.bip.powiat.poznan.pl/plik,36911,14-zalacznik-nr-5-wydatki-na-realizacje-zadan-wspolnych-realizowanych-w-drodze-umow-i-porozumien-miedzy-jednostkami-samorzadu-terytorialnego.pdf
https://www.bip.powiat.poznan.pl/plik,36911,14-zalacznik-nr-5-wydatki-na-realizacje-zadan-wspolnych-realizowanych-w-drodze-umow-i-porozumien-miedzy-jednostkami-samorzadu-terytorialnego.pdf
https://www.bip.powiat.poznan.pl/plik,36912,16-zalacznik-nr-6-wydatki-na-dotacje-biezace-udzielane-z-budzetu.pdf
https://www.bip.powiat.poznan.pl/plik,36913,17-zalacznik-nr-6-a-dotacje-celowe-dla-jednostek-zaliczanych-do-sektora-finansow-publicznych.pdf
https://www.bip.powiat.poznan.pl/plik,36914,18-zalacznik-nr-6-b-dotacje-celowowe-dla-jednostek-spoza-sektora-finansow-publicznych.pdf
https://www.bip.powiat.poznan.pl/plik,36915,19-zalacznik-nr-6-c-dotacje-podmiotowe-dla-jednostek-spoza-sektora-finansow-publicznych.pdf
https://www.bip.powiat.poznan.pl/plik,36916,20-zalacznik-nr-6-d-dotacje-podmiotowe-dla-jednostek-sektora-finansow-publicznych.pdf
https://www.bip.powiat.poznan.pl/plik,36917,21-zalacznik-nr-7-wydatki-na-programy-finansowe-z-udzialem-srodkow-o-ktorych-mowa-w-art-5-ust-1-pkt-2-i-3-ustawy-o-finansach-publicznych.pdf
https://www.bip.powiat.poznan.pl/plik,36917,21-zalacznik-nr-7-wydatki-na-programy-finansowe-z-udzialem-srodkow-o-ktorych-mowa-w-art-5-ust-1-pkt-2-i-3-ustawy-o-finansach-publicznych.pdf
https://www.bip.powiat.poznan.pl/plik,36918,22-zalacznik-nr-8-dochody-i-wydatki-zwiazane-z-ochrona-srodowiska.pdf
https://www.bip.powiat.poznan.pl/plik,36919,23-zalacznik-nr-8b-dochody-z-wplywow-z-oplat-o-ktorych-mowa-w-art-41b-ust-2-ustawy-z-dnia-17-maja-1989-r-prawo-geodezyjne-i-kartograficzne-dz-u-z-2021-r-poz-1990-ze-zm-i-wydatkow-nimi-finansowanych-w-zakresie-okreslonym-w-art-41b-ust-3.pdf
https://www.bip.powiat.poznan.pl/plik,36919,23-zalacznik-nr-8b-dochody-z-wplywow-z-oplat-o-ktorych-mowa-w-art-41b-ust-2-ustawy-z-dnia-17-maja-1989-r-prawo-geodezyjne-i-kartograficzne-dz-u-z-2021-r-poz-1990-ze-zm-i-wydatkow-nimi-finansowanych-w-zakresie-okreslonym-w-art-41b-ust-3.pdf
https://www.bip.powiat.poznan.pl/plik,36919,23-zalacznik-nr-8b-dochody-z-wplywow-z-oplat-o-ktorych-mowa-w-art-41b-ust-2-ustawy-z-dnia-17-maja-1989-r-prawo-geodezyjne-i-kartograficzne-dz-u-z-2021-r-poz-1990-ze-zm-i-wydatkow-nimi-finansowanych-w-zakresie-okreslonym-w-art-41b-ust-3.pdf
https://www.bip.powiat.poznan.pl/plik,36920,24-zalacznik-nr-9-przychody-i-rozchody.pdf
https://www.bip.powiat.poznan.pl/plik,36921,25-zalacznik-nr-10-rezerwy.pdf
https://www.bip.powiat.poznan.pl/plik,36922,26-uzasadnienie-do-projektu-do-projektu-budzetu-2023-dochody.pdf
https://www.bip.powiat.poznan.pl/plik,36923,26-uzasadnienie-do-projektu-do-projektu-budzetu-2023-wydatki.pdf
https://www.bip.powiat.poznan.pl/plik,36924,do-projektu-budzetu-na-2023-rok-dolaczono-rowniez-projekt-uchwaly-w-sprawie-planu-finansowego-zadan-z-zakresu-administracji-rzadowej-na-rok-2023.pdf

